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RESUMO  

O objeto do presente estudo é a forma como o Supremo Tribunal Federal tratou o princípio da 
proteção da confiança no caso da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais, 
no interstício entre a edição da Lei nº 9.624/1998 e a Medida Provisória nº 2.225-45/2001. A 
incorporação dessa vantagem representava importante acréscimo remuneratório para os 
servidores que exerciam cargos em comissão ou funções de confiança. Após sua extinção em 
1997, por meio da Medida Provisória 1.595-14, posteriormente convertida na Lei nº 
9.527/1997, foram editadas a Lei nº 9.624/1998 e a Medida Provisória nº 2.225-45/2001, que 
suscitaram acalorada discussão sobre o restabelecimento das referidas incorporações para os 
servidores que exerceram cargos em comissão/funções de confiança no período entre a lei de 
1998 e a medida provisória de 2001. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 
favorável à tese do restabelecimento da vantagem naquele interstício. Levado o caso à 
apreciação da Suprema Corte, esta, em acórdão datado de 19/3/2015, proferido no rito da 
repercussão geral, afirmou haver violação ao princípio da legalidade, ante a ausência de 
dispositivo legal determinando a repristinação da vantagem em questão. Diante dessa 
manifestação da Suprema Corte, fica a impressão de que o princípio da proteção da confiança 
não teve a devida consideração por parte daquele Tribunal. É o que buscaremos verificar no 
presente estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da proteção da confiança; Supremo Tribunal Federal; 
Servidor Público; Incorporação de Quintos  
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ABSTRACT  

The object of the present study is the Federal Supreme Court's treatment of the principle of 
trust protection in the case of the incorporation of “fifths” by federal civil servants, in the 
intersection between the publication of Law 9.624/1998 and Provisional Measure 2.225-
45/2001. The incorporation of this important advantage represented important salary increase 
for the servants who worked on commissioned posts or positions of trust. After its extinction 
in 1997, by Provisional Measure 1.595-14, later converted into the Law 9.527/1997, the Law 
9.624/1998 and the Provisional Measure 2.225-45/2001 were published, which aroused 
heated discussion about the re-establishment of such incorporations to the servants who 
worked on commissions posts/functions of trusth  in the period between the law of 1998 and 
the provisional measure of 2001. The Superior Court of Justice established a favorable 
understanding to the thesis of the re-establishment of that advantage in that interstice. The 
case was taken to the Supreme Court’s appreciation, the Court, in a judgment dated 
3/19/2015, issued in the rite of general repercussion, stated that there had been a violation of 
the principle of the legality, before the absence of a legal provision determining the 
repristination of the advantage in question. Faced with this manifestation of the Supreme 
Court, it seems that the principle of the protection of trust was not given due consideration by 
that Court. This is what we will look for in this study. 
 
KEYWORDS: Principal of the legitimate expectation; Federal Supreme Court; Public 
Servant; Incorporation of “Fifths” 
 

 

INTRODUÇÃO  

Em toda discussão que se faz sobre as atuais dificuldades da Administração Pública 

Brasileira, ao lado do problema previdenciário, o servidor público é destacado como uma de 

suas mazelas, sendo frequentemente retratado como detentor de regalias que oneram 

demasiadamente o tesouro público, sem prestar, em contrapartida, um serviço de qualidade 

para a população que, no final das contas, paga sua remuneração por meio dos tributos que lhe 

são cobrados. 

Entretanto, um serviço público de qualidade demanda pessoas mais bem preparadas, o 

que exige investimento na formação e oferta de condições de trabalho que não sejam apenas 

atraentes, mas, também, suficientes para manter bons profissionais em seus quadros.  

Assim, é interessante analisar a forma como a Administração Pública tem cuidado de 

sua gestão de pessoas, principalmente no que tange às perspectivas de carreira, que nada 

significariam sem que nela se pudesse confiar. Essa a razão de se considerar a confiança como 

ponto chave a influenciar o trade-off entre uma carreira pública e outra na iniciativa privada. 

No intuito de avaliar essa confiança, o presente trabalho fará um estudo do caso da 

incorporação de quintos pelos servidores públicos federais, no período compreendido entre a 
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edição da Lei nº 9.624/1998 e da MP nº 2.225-45/2001, julgada indevida pelo Supremo 

Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 638.115/CE, pela sistemática da repercussão 

geral. 

No estudo, será avaliado se o reconhecimento da extinção daquela vantagem, nos 

termos da decisão do STF, observou o princípio da proteção da confiança. Essa verificação é 

relevante, pois a vantagem em questão era acrescida à remuneração dos servidores ocupantes 

de cargos efetivos que exercessem cargos em comissão ou funções de confiança por 

determinado período e havia sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

A importância do tema é evidente no atual contexto de déficit das contas públicas, em 

que há interesse cada vez maior de parte da população em ingressar nos quadros do serviço 

público, na busca de maior segurança e estabilidade no trabalho, que não seriam possíveis, 

caso o Estado não levasse em consideração a confiança que lhe foi depositada por aqueles que 

optaram em seguir carreira em seus quadros. 

Em momentos de crise como o atual, é necessário reforçar a confiança no Estado, a 

qual seria quebrada, se este não protegesse as expectativas que cria na coletividade, 

principalmente na parcela dessa coletividade que o faz funcionar.  

Sobre a importância da proteção dessas expectativas para o futuro, assim se 

manifestou Valter Shuenquener de Araújo1: 

 
As oportunidades que o futuro proporciona dependem de nossos projetos do 
presente: o futuro é o horizonte de possibilidades do presente. O Estado, que 
deriva sua autoridade do poder oriundo da comunidade e atua em nome dela, 
não pode, no dizer de BARROSO, “ferir as expectativas que cria em seus 
próprios constituintes”. 
Decisões tomadas por uma geração não devem apenas considerar as 
necessidades do presente e do futuro. Sobre o assunto, são valiosas as 
palavras de HABERMAS no sentido de que “cada geração actual é 
responsável não só pelo destino das gerações futuras como também pelo 
destino sofrido em inocência pelas gerações passadas”. Há uma forte 
conexão entre as gerações (do passado, do presente e do futuro) que não 
pode ser destruída impunemente pelo Estado. As necessidades do presente e, 
sobretudo, as do futuro são relevantes. No entanto, as expectativas que 
favorecem aqueles que nasceram mais cedo não podem ser 
irresponsavelmente demolidas para satisfazer, irrestritamente, as demandas 
daqueles que nasceram mais tarde. Deve existir, como pontifica 
HABERMAS, “uma solidariedade dos que nasceram mais tarde com aqueles 
que os precederam”. Trata-se de uma incumbência do momento presente 

																																																								
1	ARAÚJO, Valter Shuenquener de.  O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do 
cidadão diante do Estado. Niterói-RJ: Impetus, 2009. p. 7-8. 
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olhar para o horizonte à sua frente, mas sem destruir toda a imagem do 
passado. O passado também merece respeito. É dessa maneira, inclusive, que 
deve ser compreendido o “princípio da justiça entre gerações”(Grundsatz 
der intergenerationellen Gerechtigkeit), conceito que remonta à ideia de que 
um povo corresponde ao somatório de todas as gerações. 

 

O Estado não pode simplesmente apagar o passado para construir o futuro, pois aquele 

irradia efeitos permanentes, inclusive na confiança que precisa obter dos cidadãos. 

	

 
1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA E O ATUAL CONTEXTO DE 
CRISE 
 

No Brasil, a Administração Pública é constantemente criticada pela complexidade e 

excesso de formalismo de seus atos, características que impediriam seu funcionamento de 

forma mais ágil e rápida, o que se reverteria em ganho de tempo e economia de recursos.2 

A necessidade de controle sobre os atos por ela praticados acabou por gerar uma 

enorme quantidade de leis, decretos, regulamentos etc., que, na prática, tornam o 

funcionamento da Administração extremamente ineficiente. 

O excesso de normas a serem observadas acaba gerando muitos erros, que demandam 

ainda mais tempo para serem corrigidos. Tome-se como exemplo a Lei nº 8.666/1993. Criada 

para regular as contratações da Administração com os particulares, no intuito de garantir o 

zelo no trato com os dinheiros públicos, acabou por gerar dificuldades nessas contratações, 

por prever uma série de requisitos e controles que demandam tempo e recursos dos 

administrados, os quais, por uma lógica econômica, certamente incluirão isso em suas 

planilhas de custos, tornando mais caras as contratações. 

Infelizmente, apesar de todos esses mecanismos de controle, observa-se que, além de 

tornarem mais dispendiosas as contratações, eles não evitam a malversação dos dinheiros 

públicos. Exemplo disso é que há diversas fraudes investigadas por todo o país, em que se 

apura superfaturamento nos contratos de obras e serviços. 

Apesar disso, com proposta de tornar mais eficientes e rápidas tais contratações, 

editou-se a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, que criou o chamado Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas e afastou a aplicação da Lei nº 8.666/1993 aos casos que especifica. 

																																																								
2 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. p. 11. Disponível em: 
<http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2018. 
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Novamente surgem investigações sobre superfaturamento, como nos casos dos estádios de 

futebol construídos ou reformados para a Copa das Confederações da Federação Internacional 

de Futebol  - Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014. 

Além de todas essas dificuldades, o Estado Brasileiro encontra-se em situação 

financeira muito ruim, pois, depois de um período de sucessivos recordes de arrecadação, vê 

suas receitas minguarem, em razão da atual crise econômica por que passa o Brasil. Estados 

como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, por exemplo, estão encontrando dificuldades 

em manter o pagamento de seus servidores e fornecedores, prejudicando o atendimento da 

população em áreas essenciais como a saúde e a segurança públicas. 

 

 
2 A IMPORTÂNCIA DA CONFIANÇA NA CONJUNTURA ATUAL 
 

A confiança estimula as pessoas a acreditarem no futuro, a investir seus esforços e 

economias em novos empreendimentos e a consumir, usufruindo dos ganhos que auferem de 

suas atividades. 

Entretanto, ela só existe num ambiente em que encontra segurança de que suas 

expectativas não serão arbitrariamente frustradas, onde os pactos são cumpridos. 

Isso se aplica a qualquer atividade, seja da vida privada ou pública, pois ninguém está 

disposto a se relacionar com pessoas ou entes com os quais não pode contar em relação ao 

cumprimento dos acertos feitos. É o antigo preceito do pacta sunt servanda (os acordos 

devem ser cumpridos). 

Num contexto de crise, em que os recursos costumam ser contingenciados, a confiança 

ganha ainda mais importância. Dela nascem, por exemplo, os títulos de crédito, cujo valor 

depende da confiança do credor em que o devedor irá saldar sua obrigação, pois, do contrário, 

não haveria negócio possível entre eles. 

Ela também interfere nas taxas de juros cobradas pelos credores aos tomadores de 

dinheiro, pois serão diretamente proporcionais aos riscos de inadimplência. 

Com os Estados ocorre o mesmo. Quanto mais dignos de confiança forem, menores os 

riscos de com eles se relacionar e, consequentemente, menores serão os juros pagos por ele na 

obtenção de recursos financeiros para a manutenção da chamada máquina pública. 

Infelizmente, no caso do Estado brasileiro, a confiança está deveras abalada. 
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Como conseqüência, os investidores afastaram-se, empresas fecharam suas portas e 

muitos abandonaram o país em busca de lugares mais confiáveis para investir seus esforços e 

ter uma melhor qualidade de vida. 

Um indicativo de que os pactos não são cumpridos no Brasil é o alto número de ações 

judiciais. Somente no ano de 2016 houve ingresso de 29,4 milhões de processos, numa média 

de 14,3 processos a cada 100 habitantes, sendo que apenas 27% dos processos que tramitaram 

foram solucionados.3 

No âmbito da Administração Pública, esse contexto impede seu aprimoramento 

gerencial, pois reforça a desconfiança nos administradores. Veja-se o que sobre isso 

manifestou Bresser Pereira, em 1995, quando acreditava já estar superada a cultura 

patrimonialista4: 

 
4.5 Dimensão Cultural e Dimensão-Gestão 
Os problemas até agora analisados estão fortemente relacionados com sua 
dimensão institucional-legal, dependendo, portanto, de reforma 
constitucional, ou de mudança na legislação infra-constitucional, mas todos 
esses entraves estão diretamente relacionados com a cultura burocrática 
existente no país, intensamente preocupada em evitar as práticas clientelistas 
ou patrimonialistas. Como sabemos, historicamente a dominação racional-
legal ou burocrática surgiu no século XIX como uma forma superior de 
dominação, legitimada pelo uso da lei, em contraposição ao poder 
tradicional (divino) e arbitrário dos príncipes e ao afeto das lideranças 
carismáticas. Surgiu, portanto, como uma reação à cultura patrimonialista, 
então dominante. Sua afirmação implicou o desenvolvimento, no nível da 
administração pública, de uma cultura burocrática, que, no plano político, 
correspondeu à prevalência do Estado liberal e à correspondente ideologia 
liberal, que o direito administrativo expressa bem. Esta cultura burocrática 
não reconhece que o patrimonialismo, embora presente como prática, já não 
constitui mais valor hoje no Brasil. Não reconhece que os políticos, em uma 
democracia, são crescentemente controlados por seus eleitores. Por isso, ela 
mantém uma desconfiança fundamental nos políticos, que estariam sempre 
prontos a subordinar a administração pública a seus interesses eleitorais. Na 
prática, o resultado é uma desconfiança nos administradores públicos, aos 
quais não se delega autoridade para decidir com autonomia os problemas 
relacionados com os recursos humanos, materiais e financeiros. Explica-se 
daí a rigidez da estabilidade e dos concursos, o formalismo do sistema de 
licitações, e o detalhismo do orçamento. Esses obstáculos a uma 
administração pública eficiente só poderão ser superados quando, 
conjuntamente com a mudança institucional-legal ocorra uma mudança 

																																																								
3 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2017. p. 182. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/12/b60a659e5d5cb79337945c1dd137496c.pdf>. Acesso em: 
29 jan. 2018. 
4 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. p. 37-40. Disponível 
em: <http://www.bresserpereira.org.br/documents/mare/planodiretor/planodiretor.pdf>. Acesso em: 29 jan. 
2018. 
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cultural no sentido da administração pública gerencial. A dimensão 
institucional-legal e a dimensão cultural dos entraves a uma administração 
pública moderna, gerencial, eficiente e voltada para o atendimento do 
cidadão complementam-se com a dimensão-gestão. Na verdade, é nesta 
última que a administração pública demonstra sua energia, pois sua 
eficiência e efetividade dependerão da capacidade de gestão nela existente. 
Esta dimensão diz respeito a um elemento central da técnica administrativa 
de como fazer, com que métodos, de que modo, sob orientação de quais 
valores. A boa gestão é aquela que define objetivos com clareza, recruta os 
melhores elementos através de concursos e processos seletivos públicos, 
treina permanentemente os funcionários, desenvolve sistemas de motivação 
não apenas de caráter material mas também de caráter psicossocial, dá 
autonomia aos executores e, afinal, cobra os resultados. Nada disto existe na 
administração pública federal. O modelo burocrático implantado no país 
soma aos defeitos inerentes à administração pública burocrática, 
relacionados com o controle rígido dos processos, a falta de treinamento e de 
estrutura de carreiras que, pelo contrário, caracterizam as boas burocracias 
ainda existentes em países como a França e o Japão. Os instrumentos de 
supervisão e acompanhamento são pouco criativos, sendo deste modo 
insuficientes para caminhar passo a passo com a mudança tecnológica e 
atender à necessidade de repensar e propor novos objetivos e métodos de 
forma ágil, em menor tempo e a um custo mais baixo. Além disso, o sistema 
carece de mecanismos auto-reguladores e é refratário às inovações. Sua 
capacidade de resposta aos novos e constantes estímulos é limitada, fato que 
o torna arcaico e ineficiente. O mecanismo por excelência de motivação, na 
administração pública burocrática, é o da promoção por mérito em carreiras 
formalmente estabelecidas. Através desse mecanismo, em que o tempo, além 
dos cursos, a avaliação de desempenho e os exames são essenciais, o 
administrador ascende lentamente na sua profissão. Dada, entretanto, a 
dinâmica do desenvolvimento tecnológico das sociedades contemporâneas, 
esse sistema de carreira foi se tornando crescentemente superado. Os jovens 
administradores não estão dispostos a esperar o alcance dos 50 anos para 
ocuparem cargos de direção. Por outro lado, a instabilidade do sistema 
político e administrativo brasileiro dificultou adicionalmente o 
desenvolvimento de carreiras. Mesmo as novas carreiras, criadas na segunda 
metade dos anos 80, como as dos gestores e dos analistas de finanças e 
orçamento, tiveram sua amplitude de remuneração rapidamente reduzida, 
para permitir o acesso dos jovens. O sistema de premiação e motivação dos 
funcionários públicos foi crescentemente identificado com a ocupação de 
cargos em comissão. Torna-se, assim, essencial repensar o sistema de 
motivação dos servidores públicos brasileiros. Não há dúvida que a 
motivação positiva fundamental é aquela relacionada com o sentido de 
missão do servidor. Para o servidor público é mais fácil definir esse sentido 
do que para o empregado privado, já que a atividade do Estado está 
diretamente voltada para o interesse público, enquanto que a atividade 
privada só o está indiretamente, através do controle via mercado. Entretanto, 
em momentos de crise e de transição como o que vivemos, o papel do 
Estado e do servidor público ficam confusos. A idéia burocrática de um 
Estado voltado para si mesmo está claramente superada, mas não foi 
possível ainda implantar na administração pública brasileira uma cultura de 
atendimento ao cidadão cliente. 
A segunda motivação é a da profissionalização do serviço público, não 
apenas através de concursos e processos seletivos públicos, mas 
principalmente através de um sistema de promoções na carreira em função 
do mérito acompanhadas por remuneração correspondentemente maior. Esta 
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motivação é fundamental, mas já vimos que não pode ter a rigidez peculiar 
às carreiras burocráticas. É preciso garantir a profissionalização sem a 
correspondente rigidez da burocracia. Finalmente é essencial contar-se com 
uma motivação negativa, possibilitada através da demissão por insuficiência 
de desempenho. Embora secundária em relação às motivações positivas, não 
há dúvida que sem ela será muito difícil, senão impossível, levar o 
funcionário comum a valorizar o seu emprego. O diagnóstico mostra que 
para uma reforma consistente do aparelho do Estado necessita-se, hoje, mais 
que um mero rearranjo de estruturas. A superação das formas tradicionais de 
ação estatal implica descentralizar e redesenhar estruturas, dotando-as de 
inteligência e flexibilidade, e sobretudo desenvolver modelos gerenciais para 
o setor público capazes de gerar resultados. A modernização do aparelho do 
Estado exige, também, a criação de mecanismos que viabilizem a integração 
dos cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação da ação 
pública. Através do controle social crescente será possível garantir serviços 
de qualidade. 

 
 

Esse estado de coisas salienta a importância de se promover uma mudança cultural em 

que a confiança legítima seja assegurada, pois só assim haveria espaço para implementar as 

mudanças tão necessárias à superação da crise. 

 

 
3 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA 
	

O estudo de caso a ser trabalhado, por envolver questões relativas aos princípios da 

legalidade, da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, não poderia olvidar de 

suas definições. 

Entretanto, antes de adentrar a definição daqueles princípios, é preciso, primeiro, 

definir princípio, o que aqui se faz com espeque na doutrina de Celso Antônio Bandeira de 

Mello5: 

Princípio, já averbamos alhures, é, por definição, mandamento nuclear de 
um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério 
para sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 
sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção 
das diferentes partes componentes do todo unitário que há por nome sistema 
jurídico positivo. 

 

																																																								
5 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. p. 926-927. 
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Passando às definições, iniciemos pela segurança jurídica. Sobre esse princípio, José 

Afonso da Silva6 nos traz a definição dada por Jorge Reinaldo Vanossi, segundo o qual a 

segurança jurídica consiste no: 

 

(...) conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento 
antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos 
à luz da liberdade reconhecida. 

 

Sobre o princípio da segurança jurídica, assim se manifesta Celso Antônio7: 

 

Finalmente, cumpre fazer menção a um princípio comum a todo e qualquer 
sistema jurídico e que, obviamente, não é específico do Direito 
Administrativo, mas nele possui notável relevo, a saber: o princípio da 
segurança jurídica, o qual, se acaso não é o maior de todos os princípios 
gerais do direito, como acreditamos que efetivamente o seja, por certo é um 
dos maiores dentre eles. 

Por força do sobredito princípio cuida-se de evitar alterações surpreendentes 
que instabilizem a situação dos administrados e de minorar os efeitos 
traumáticos que resultem de novas disposições jurídicas que alcançariam 
situações em curso. A prescrição, o direito adquirido, são exemplos de 
institutos prestigiadores da segurança jurídica. 

 
Esse mesmo autor salienta que, embora não previsto expressamente na Constituição, 

não se pode negar que o princípio da segurança jurídica faça parte do sistema como um todo. 

Veja-se o que diz sobre isso8: 

 

Este princípio não pode ser radicado em qualquer dispositivo constitucional 
específico. É, porém, da essência do próprio Direito, notadamente de um 
Estado Democrático de Direito, de tal sorte que faz parte do sistema 
constitucional como um todo. 

Enquadra-se, então, entre os princípios gerais do Direito, dos quais o nunca 
assaz citado Eduardo García de Enterría disse, com irretocável perfeição: 

																																																								
6 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007. p. 433. 
7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. p. 83-84. 
8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. p. 118. 
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“Conviene recordar a este propósito que los princípios generales del Derecho 
son una condensación de los grandes valores jurídicos materiales que 
constituyen el substractum del ordenamiento y de la experiencia   reiterada 
de la vida jurídica. No consisten, pues, en una abstracta e indeterminada 
invocación de la justicia o de la consciencia moral o de la discreción del 
juez, sino, más bien, en la expresión de una justicia material expecificada 
técnicamente en función de los problemas jurídicos concretos y objetivada 
en la lógica misma de las instituiciones. 

Deveras, princípios gerais do Direito são vetores normativos subjacentes ao 
sistema jurídico positivo, não porém como um dado externo, mas como uma 
inerência da construção em que se corporifica o ordenamento. É que os 
diversos institutos nele compreendidos – quando menos considerados em sua 
complexidade íntegra – revelam, nas respectivas composturas, a absorção 
dos valores substanciados nos sobreditos princípios. 

 

Quanto ao princípio da legalidade, previsto no “caput” do art. 37 da Constituição 

Federal de 1988, abarca o postulado da supremacia da lei e o princípio da reserva legal. 

Assim doutrina Gilmar Mendes9 sobre esses dois componentes do princípio da 

legalidade: 

 

A supremacia da lei expressa a vinculação da Administração ao Direito, o 
postulado de que o ato administrativo que contraria norma legal é inválido. 
O princípio da reserva legal exige que qualquer intervenção na esfera 
individual (restrições ao direito de liberdade ou ao direito de propriedade) 
seja autorizada por lei. 

Esse princípio está sintetizado, na Constituição (art. 5º, II), pela seguinte 
fórmula: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei”. 

Os postulados do Estado de Direito e da democracia (art. 1º), assim como o 
princípio da reserva legal (art. 5º, II), impõem que as decisões normativas 
fundamentais sejam tomadas diretamente pelo legislador. 

 
Já Celso Antônio Bandeira de Mello10 o considera princípio capital do regime 

jurídico-administrativo, nesses termos: 

 

Este é o princípio capital para a configuração do regime jurídico-
administrativo. Justifica-se, pois, que seja tratado – como o será – com 
alguma extensão e detença. Com efeito, enquanto o princípio da supremacia 

																																																								
9 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 881. 
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. p. 96-97. 
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do interesse público sobre o interesse privado é da essência de qualquer 
Estado, de qualquer sociedade juridicamente organizada com fins políticos, 
o da legalidade é específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o 
qualifica e que lhe dá a identidade própria. Por isso mesmo é o princípio 
basilar do regime jurídico-administrativo, já que o Direito Administrativo 
(pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de Direito: 
é uma consequência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em 
suma, a consagração da ideia de que a Administração Pública só pode ser 
exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade 
administrativa é atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de 
comandos complementares à lei. 

 
Aquele mesmo autor salienta, ainda, o aspecto político desse princípio11: 

Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o sentido 
profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução jurídica de um 
propósito político: o de submeter os exercentes do poder em concreto – o 
administrativo – a um quadro normativo que embargue favoritismos, 
perseguições ou desmandos. Pretende-se através da norma geral, abstrata e 
por isso mesmo impessoal, a lei, editada, pois, pelo Poder Legislativo – que 
é o colégio representativo de todas as tendências (inclusive minoritárias) do 
corpo social –, garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a 
concretização desta vontade geral. 

O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a 
quaisquer tendências de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se 
a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual 
irrompeu, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos 
países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do 
poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania 
popular, de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical 
subversão do anterior esquema de poder assentado na relação soberano-
súdito (submisso). 

 

Quanto ao princípio da boa-fé, este possui duas acepções: subjetiva e 

objetiva, como nos explicam Ludiana Carla Braga Façanha Rocha e Márcio Augusto de 

Vasconcelos Diniz:12 

 

O princípio da boa-fé tem expressivo reconhecimento no âmbito do Direito 
Privado, sobretudo, nas relações contratuais. Possui uma acepção subjetiva e 
uma acepção objetiva. A subjetiva diz respeito à intenção dos contratantes, 
reflete-se no “sentimento pessoal de atuação conforme a ordem jurídica”3. A 

																																																								
11 Idem, p. 97. 
12 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos; ROCHA, Ludiana Carla Braga Façanha. A administração pública e 
o princípio da confiança legítima. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32601-39843-1-PB.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2017. 
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boa-fé objetiva se revela satisfeita quando o comportamento das partes 
respeita, reciprocamente, o comportamento esperado para uma determinada 
relação jurídica.  

 

Finalmente, resta a definição do princípio da proteção da confiança, no que 

somos auxiliados por Valter Shuenquener Araújo, que, assim, se manifesta:13 

 

Quanto ao conceito, é possível definir o princípio da proteção da confiança 
como uma norma com pretensão de complementaridade e com alcance 
determinável pelo caso concreto e impeditiva ou atenuadora dos possíveis 
efeitos negativos decorrentes da frustração, pelo Estado, de uma expectativa 
legítima do administrado ou jurisdicionado. É um instituto extraído, 
essencialmente, do princípio da segurança jurídica e do Estado de Direito, e 
que tem como meta precípua defender, em caráter complementar aos direitos 
fundamentais, as expectativas legítimas dos administrados contra atos ou 
omissões estatais. 

 

 
4 INCORPORAÇÃO DE QUINTOS: ORIGEM E EXTINÇÃO 
 

No período anterior à Constituição de 1988, os servidores públicos da União 

eram regidos ou pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União – Lei 1.711, de 28 de outubro de 1952. Essa situação 

alterada pelo disposto no art. 39, caput, da Carta Magna, no qual se dispunha o seguinte: 

 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.14 

Em atendimento a esse dispositivo constitucional, editou-se a Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 

																																																								
13 ARAÚJO, Valter Shuenquener de.  O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do 
cidadão diante do Estado. Niterói-RJ: Impetus, 2009. p. 239. 
14 BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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Na vigência da Lei nº 1.711/1952, editou-se a Lei nº 6.732, de 4 de 

dezembro de 1979, a qual em seu art. 2º criou a vantagem pessoal denominada quinto, nesses 

termos15: 

 

Art 2º O funcionário que contar seis (6) anos completos, consecutivos ou 
não, de exercício em cargos ou funções enumerados nesta Lei, fará jus a ter 
adicionada ao vencimento do respectivo cargo efetivo, como vantagem 
pessoal, a importância equivalente a fração de um quinto 
(1/5):                  (Vide Decreto-lei nº 2.174, de 1984)                    (Vide Lei 
nº 7.923, de 1989) 

a) da gratificação de função do Grupo Direção e Assistência Intermediárias;  

b) da diferença entre o vencimento do cargo ou função de confiança do 
Grupo Direção e Assessoramento Superiores ou do cargo de natureza 
especial previsto em Lei, ou da Função de Assessoramento Superior (FAS), 
e o do cargo efetivo.  

§ 1º O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 6º ano, à 
razão de um quinto (1/5) por ano completo de exercício de cargos ou 
funções enumerados nesta Lei, até completar o décimo ano.  

§ 2º Quando mais de um cargo ou função houver sido desempenhado, no 
período de um ano é ininterruptamente, considerar-se-á, para efeito de 
cálculo da importância a ser adicionada ao vencimento do cargo efetivo, o 
valor do cargo ou da função de confiança exercido por maior tempo, 
obedecidos os critérios fixados nas alíneas a e b deste artigo.  

§ 3º Enquanto exercer cargo em comissão, função de confiança ou cargo de 
natureza especial, o funcionário não perceberá a parcela a cuja adição fez 
jus, salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma 
prevista no art. 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 1.445, de 13 de fevereiro de 1976.  

§ 4º As importâncias referidas no art. 2º desta Lei não serão consideradas 
para efeito de cálculo de vantagens ou gratificações incidentes sobre o 
vencimento do cargo efetivo, inclusive para qüinqüênios.  

Art 3º A contagem do período de exercício a que se refere o art. 2º desta Lei 
terá início a 1º de novembro de 1974, ou a partir do primeiro provimento em 
cargo ou função de confiança e em cargo de natureza especial previsto em 
Lei, se posterior àquela data. 

 

																																																								
15 BRASIL. Lei 6.732, de 4 de dezembro de 1979. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/leis/1970-1979/L6732.htm>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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O novo estatuto regido pela Lei nº 8.112/199016 previu o pagamento de tal 

vantagem, mas deixando a disciplina de sua incorporação a cargo de lei a ser posteriormente 

editada, nesses termos: 

 

Art. 62. Ao servidor investido em função de direção, chefia ou 
assessoramento é devida uma gratificação pelo seu exercício. 

§ 1º Os percentuais de gratificação serão estabelecidos em lei, em ordem 
decrescente, a partir dos limites estabelecidos no art. 42. 

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do 
servidor e integra o provento da aposentadoria, na proporção de 1/5 (um 
quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, 
até o limite de 5 (cinco) quintos. 

§ 3º Quando mais de uma função houver sido desempenhada no período de 
um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função 
exercida por maior tempo. 

§ 4º Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 
12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos), 
poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, 
observado o disposto no parágrafo anterior. 

§ 5º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de 
que trata o inciso II, do art. 9°, bem como os critérios de incorporação da 
vantagem prevista no parágrafo segundo, quando exercidos por servidor. 

 

Somente em 1994 editou-se a lei disciplinadora da incorporação dos quintos 

prevista no §5º do art. 62 da Lei nº 8.112/1990. Trata-se da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 

199417. No período entre a data de vigência da Lei nº 8.112/1990 e a data de edição da Lei nº 

8.911/1994, a incorporação dos quintos continuou a ser processada nos termos da anterior Lei 

nº 6.732/1979. Eis o que dispunha a nova lei dos quintos sobre a disciplina de incorporação 

dessa vantagem: 

Art. 3º Para efeito do disposto no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, o servidor investido em função de direção, chefia e 
assessoramento, ou cargo em comissão, previsto nesta Lei, incorporará à sua 
remuneração a importância equivalente à fração de um quinto da gratificação 

																																																								
16 BRASIL. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1990/lei-8112-11-dezembro-1990-322161-publicacaooriginal-1-
pl.html>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
17 BRASIL. Lei 8.911, de 11 de julho de 1994. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8911.htm>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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do cargo ou função para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze 
meses de efetivo exercício, até o limite de cinco quintos.   

§ 1º Entende-se como gratificação a ser incorporada à remuneração do 
servidor a parcela referente à representação e a gratificação de atividade pelo 
desempenho de função, quando se tratar de cargo em comissão ou função de 
direção, chefia e assessoramento dos Grupos: Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS e Cargo de Direção - CD.  

§ 2º Quando se tratar de gratificação correspondente às funções de direção, 
chefia e assessoramento do Grupo - FG e GR, a parcela a ser incorporada 
incidirá sobre o total desta remuneração.  

§ 3º Quando mais de um cargo em comissão ou função de direção, chefia e 
assessoramento houver sido exercidos no período de doze meses, a parcela a 
ser incorporada terá como base de cálculo a exercida por maior tempo. 

§ 4º Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, 
chefia ou assessoramento de nível mais elevado, por período de doze meses, 
após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização 
progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no parágrafo 
anterior.  

Art. 4º Enquanto exercer cargo em comissão, função de direção, chefia e 
assessoramento, o servidor não perceberá a parcela a cuja adição fez jus, 
salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma prevista 
no art. 2º desta Lei. 

Art. 5º Para efeito desta Lei, considera-se cargo em comissão, de livre 
nomeação e exoneração:   

I - os de Natureza Especial; 

II - os dois níveis hierárquicos mais elevados da estrutura organizacional do 
órgão ou entidade;  

III - os de assessoramento no limite de até quarenta por cento do quantitativo 
constante no órgão ou entidade.  

Art. 6º As funções de direção e chefia são as de nível hierárquico 
imediatamente inferior aos níveis previstos no inciso II do artigo anterior.   

Parágrafo único. A designação para as funções de direção, chefia e 
assessoramento recairá, exclusivamente, em servidor ocupante de cargo 
efetivo, da Administração Pública Federal, Direta, Autárquica e 
Fundacional, exceto quando se tratar do limite estabelecido no inciso III do 
artigo anterior.  
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Art. 7º Para efeito desta Lei, a incorporação dos quintos na forma da Lei nº 
6.732, de 4 de dezembro de 1979, referente às Funções de Assessoramento 
Superior - FAS, correlaciona-se com os cargos do Grupo - Direção e 
Assessoramento Superiores - DAS, observado o valor deste, igual ou 
imediatamente superior, na data em que ocorreu a incorporação. 

Art. 8º Ficam mantidos os quintos concedidos até a presente data, de acordo 
com o disposto na Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, considerando-se, 
inclusive, o tempo de serviço público federal prestado sob o regime da 
legislação trabalhista pelos servidores alcançados pelo art. 243 da Lei nº 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas, para este efeito, as seguintes 
prescrições: 

I - a contagem do período de exercício terá início a partir do primeiro 
provimento em cargo em comissão, função de confiança ou função 
gratificada, integrantes, respectivamente, dos Grupos-Direção e 
Assessoramento Superiores e Direção e Assistência Intermediárias, 
instituídos na conformidade da Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou 
em cargo de natureza especial previsto em lei; 

II - (VETADO) 

Art. 9º É incompatível a percepção cumulativa das vantagens incorporadas 
de acordo com o art. 2º da Lei nº 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e a 
prevista no § 2º do art. 62 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 10. É devida aos servidores efetivos da União, das autarquias e das 
fundações públicas, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
cedidos, por afastamento, para exercício em órgão ou entidade do mesmo 
Poder ou de outro Poder da União, a incorporação de quintos decorrentes do 
exercício de cargo em comissão e de função de direção, chefia e 
assessoramento.   

§ 1º A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada neste artigo, 
será efetivada com base no nível do cargo em comissão ou função de 
direção, chefia e assessoramento equivalente no Poder cedente do 
funcionário.  

§ 2º Será admitida a conversão dos quintos incorporados, por parcelas 
equivalentes, nas seguintes situações:  

I - quando ocorrer transformação do cargo ou função originária da 
incorporação efetivada; ou 

II - quando acontecer mudança de cargo efetivo, mediante provimento 
efetivo, para Poder distinto do originário da incorporação efetuada.  

§ 3º A conversão prevista no parágrafo anterior não se aplica ao servidor 
aposentado que tenha passado para a inatividade com a incorporação de 
quintos efetivada.  

Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de 
aposentadoria e pensões. 
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Essa vantagem foi extinta pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 

que dispõe em seu art. 15 o seguinte18: 

Art. 15. Fica extinta a incorporação da retribuição pelo exercício de função 
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou 
de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 
de julho de 1994.  

§ 1º A importância paga em razão da incorporação a que se refere este artigo 
passa a constituir, a partir de 11 de novembro de 1997, vantagem pessoal 
nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente 
da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.  

§ 2º É assegurado o direito à incorporação ou atualização de parcela ao 
servidor que, em 11 de novembro de 1997, tiver cumprido todos os 
requisitos legais para a concessão ou atualização a ela referente. 

Como se pode observar até aqui, a incorporação de quintos, a partir do sexto 

ano de exercício de cargo em comissão ou função gratificada, foi criada pela Lei nº 

6.732/1979, posteriormente alterada pela Lei nº 8.911/1994, a qual determinou que a 

incorporação se daria a cada doze meses de exercício naqueles cargos/funções. Finalmente, 

em 1997, essa vantagem foi extinta, transformando-se as parcelas já incorporadas em 

vantagem pessoal nominalmente identificada, nos termos da Lei nº 9.527. 

Entretanto, com a edição da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 199819, novas 

regras foram determinadas sobre aquelas parcelas anteriormente convertidas em vantagem 

pessoal, nesses termos: 

Art. 2º Serão consideradas transformadas em décimos, a partir de 1º de 
novembro de 1995 e até 10 de novembro de 1997, as parcelas incorporadas à 
remuneração, a titulo de quintos, observado o limite máximo de dez 
décimos. 

Parágrafo único. A transformações de que trata este artigo dar-se-á mediante 
a divisão de cada uma das parcelas referentes aos quintos em duas parcelas 
de décimos de igual valor. 

Art. 3º Serão concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos a que o 
servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a 
data de publicação desta Lei, mas não incorporadas em decorrência das 
normas à época vigentes, observados os critérios: 

																																																								
18 BRASIL. Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9527.htm>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
19 BRASIL. Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9624.htm#art22>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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I - estabelecidos na Lei nº 8.911, de 1994, na redação original, para aqueles 
servidores que completaram o interstício entre 19 de janeiro de 1995 e 28 de 
fevereiro de 1995; 

II - estabelecidos pela Lei nº 8.911, de 1994, com a redação dada por esta 
Lei, para o cálculo dos décimos, para os servidores que completaram o 
interstício entre 1º de março e 26 de outubro de 1995. 

Parágrafo único. Ao servidor que completou o interstício a partir de 27 de 
outubro de 1995 é assegurada a incorporação de décimo nos termos da Lei nº 
8.911, de 1994, com a redação dada por esta Lei, com efeitos financeiros a 
partir da data em que completou o interstício. 

Art. 4º As parcelas de quintos serão reajustadas em decorrência da 
remuneração fixada pela Lei nº 9.030, de 13 de abril de 1995, com efeitos 
vigorantes a partir de 1º de março de 1995, utilizando-se a base de cálculo 
estabelecida pela Lei nº 8.911, de 1994, na redação original. 

§ 1º Para efeito do reajuste de que trata o caput deste artigo, as parcelas de 
quintos incorporadas com base na remuneração dos cargos em comissão do 
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6, 5 e 4, e dos 
cargos de Natureza Especial serão calculadas considerando-se os índices e 
fatores constantes do Anexo VI da Lei nº 8.622, de 19 de janeiro de 1993, 
para obtenção das parcelas referentes à representação mensal e à gratificação 
de atividade pele desempenho de função. 

§ 2º O Ministério da Administração Federal e Reforma de Estado fará 
publicar no Diário Oficial da União a composição da estrutura de 
remuneração a que se refere o parágrafo anterior. 

Art. 5º Fica resguardado o direito à percepção dos décimos já incorporados, 
bem como o cômputo do tempo de serviço residual para a concessão da 
próxima parcela, até 10 de novembro de 1997, observando-se o prazo 
exigido para a concessão da primeira fração estabelecido pela legislação 
vigente à época. 

(...) 

Art. 9º O tempo de serviço prestado nas funções e cargos de confiança a que 
se refere o caput do art. 62 da Lei nº 8.112, de 1990, na redação dada 
pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembfro de 1997, será considerado uma única 
vez, para efeito de incorporação, ou atualização, das parcelas de quintos ou 
décimos. 

Parágrafo único. Nos casos de acumulação de cargos efetivos, somente será 
admitida a incorporação de parcelas de quintos ou décimos em um único 
cargo. 

 

Essa lei gerou divergências interpretativas quanto à repristinação da Lei nº 

8.911/1994, já que seu art. 3º determinou a concessão ou atualização de quintos “a que o 

servidor faria jus no período compreendido entre 19 de janeiro de 1995 e a data de publicação 
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desta Lei, mas não incorporadas em decorrência das normas à época vigentes”, adotando 

critérios da Lei nº 8.911/1994, ora com sua redação original, ora com a redação dada pela Lei 

nº 9.624/1998. Além disso, nada disse quanto à natureza dessas novas parcelas ser, ou não, 

vantagem pessoal nominalmente identificada. 

Essas divergências foram acentuadas com a edição da Medida Provisória nº 

2.225-45, de 4 de setembro de 200120, cujo art. 3º prescreveu o seguinte: 

Art. 3º Fica acrescido à Lei nº 8.112, de 1990, o art. 62-A, com a seguinte 
redação: 

"Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função 
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou 
de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 
de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. 

Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará 
sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais." 
(NR) 

 
Esse dispositivo foi interpretado por alguns como um reforço ao 

entendimento  de que a Lei nº 8.911/1994 teria sido represtinada. Esse parece ter sido o 

entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da matéria em sede de 

recurso especial repetitivo, proferindo acórdão assim ementado: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 
05.09.2001. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PESSOAL 
NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. TRANSFORMAÇÃO. 

1. Com a entrada em vigor da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que 
instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, estabeleceu-se que a 
incorporação de "quintos" pelo servidor investido em função de direção, 
chefia e assessoramento seria calculada na proporção de 1/5 (um quinto) por 
ano de exercício das referidas funções, até o limite de 5/5 (cinco quintos), 
nos termos do art. 62, na redação original da mencionada norma, regulado 
pela Lei 8.911, de 11 de julho de 1994. 

2. Com a edição da Medida Provisória n. 1.595-14, de 10 de novembro de 
1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 
1997, extinguiu-se a possibilidade de incorporação da vantagem denominada 

																																																								
20 BRASIL. Medida provisória nº 2.225-45, de 4 de setembro de 2001. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2225-45.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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"quintos", revogando-se expressamente o disposto nos arts. 3º e 10 da Lei 
8.911/94. E as vantagens já incorporadas foram transformadas em Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, que passou a ser reajustada de 
acordo com a revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 

3. Mesmo após a extinção da possibilidade de incorporação das parcelas de 
quintos pela Lei n. 9.527/1997, sobreveio a Medida Provisória n. 1.480-
40/1998, convolada na Lei n. 9.624, de 2 de abril de 1998, que concedeu 
direito a incorporação de quintos para o servidor que faria jus à vantagem 
entre 19.1.1995 e a data de publicação daquela lei, mas não a incorporou em 
decorrência das normas então vigentes. Estabeleceu-se novo critério para o 
cálculo e atualização das parcelas das funções comissionadas e cargos em 
comissão, convertendo-se quintos em décimos, à razão de 2/10 (dois 
décimos) para cada 1/5 (um quinto) até o limite de 10/10 (dez décimos). 

4. Dando sequência a essas disposições legais, foi editada a Medida 
Provisória n. 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à Lei n. 
8.112/1990, estabelecendo novo termo final para incorporação de parcelas 
de função comissionada ou cargo em comissão, qual seja, 4.9.2001. 
Observou-se, naquela norma, os critérios estabelecidos na redação original 
dos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94, para autorizar a incorporação da 
gratificação pelo exercício de função comissionada no interstício 
compreendido entre 9.4.1998 e 4.9.2001, data da edição da referida medida 
provisória, e, a partir de então, as parcelas já incorporadas, inclusive aquela 
de que trata o artigo 3º da Lei 9.624/98 cujo interstício tenha se completado 
até 8.4.1998, aproveitando o tempo residual não utilizado até 11.11.1997, 
foram transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - 
VPNI. 

5. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido 
de que "a Medida Provisória n.º 2.225-45/2001, com a revogação dos artigos 
3º e 10 da Lei n.º 8.911/94, autorizou a incorporação da gratificação relativa 
ao exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, 
transformando tais parcelas, desde logo, em VPNI - Vantagem Pessoal 
Nominalmente Identificada." (RMS 21960 / DF, rel. Min. Félix Fischer, 
Quinta Turma, DJ 07/02/2008). 

6. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. 

(REsp 1261020/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)21 

A questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 638.115/CE, em que se fixou a seguinte tese: 22 

																																																								
21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.261.020/CE. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%2
71261020%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271261020%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 31 
jan. 2018. 
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 638.115/CE. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+638115%2E
NUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+638115%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=
http://tinyurl.com/cl58zhq>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de 
quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 
4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Obs: Redação da tese 
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, 
realizada em 09/12/2015. 

Nessa assentada, a Suprema Corte,  por maioria, modulou os efeitos da 

decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até esta 

data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas 

indevidamente23. 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados por unanimidade, em 

acórdão cuja ementa foi a seguinte: 

Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. 
Direito Administrativo. 4. Servidor público. 5. Incorporação de quintos 
decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido 
entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Impossibilidade. 6. 
Cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese, seja 
decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais transitadas 
em julgado. RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki. 7. Ausência de 
omissão, contradição ou obscuridade. 8. Embargos rejeitados.24 

 

Do inteiro teor desse acórdão, extrai-se e seguinte excerto do relatório:25 

Nos primeiros aclaratórios (eDOC 110), opostos por Francisco Ricardo 
Lopes Matias e outros, sustenta-se a omissão do acórdão embargado quanto 
aos seguintes pontos: a) alegada violação ao art. 93, IX, da CF, decorrente da 
ausência de fundamentação adequada acerca da admissibilidade do recurso 
extraordinário, consubstanciada na preclusão; b) efetivo alcance da 
expressão “cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer 
hipótese” com relação às decisões judiciais transitadas em julgado ainda não 
satisfeitas; e às decisões administrativas que implementaram o pagamento há 
mais de cinco anos.  

Por fim, nos embargos opostos pela Procuradoria-Geral da República (eDOC 
122), pugna-se pela modulação dos efeitos do acórdão embargado, para que 
seja assegurada a manutenção das incorporações dos quintos implementadas 
por decisão judicial transitada em julgado ou pela via administrativa há mais 
de cinco anos, em virtude da incidência da decadência administrativa e em 
observância aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança 
jurídica.  

																																																								
23 Idem. Ibidem. 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 638.115/CE. Disponível em: 
<http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+638115%2E
NUME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+638115%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=
http://tinyurl.com/cl58zhq>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 638.115 ED/CE. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=13328058>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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Eis, na íntegra, o voto do relator, que foi integralmente acompanhado pelo 

colegiado daquela Suprema Corte:26 

V O T O  

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Verifico que o 
presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil 
de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 
18.3.2016.  

Preliminarmente, destaco que conheço dos embargos opostos no eDOC 110, 
apenas no que se refere aos embargantes Francisco Ricardo Lopes Matias e 
Francisca Dulcelina Feitosa Cavalcante, haja vista que, sob égide do Código 
de Processo Civil de 1973, não era admitido aos amici curiae a interposição 
de recurso. Também conheço dos aclaratórios opostos pela Procuradoria-
Geral da República, que atua, no presente caso, como fiscal da lei (eDOC 
122).  

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, 
contradição ou obscuridade, o que se não se verifica na hipótese dos autos.  

Registre-se ainda que os embargos de declaração não constituem meio 
processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes 
efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, também não 
vislumbradas no presente caso.  

Ambos embargantes aduzem, em síntese, a omissão da decisão embargada 
com relação às seguintes questões: 1) violação ao art. 93, IX, da CF, 
decorrente da ausência de fundamentação adequada acerca da 
admissibilidade do recurso extraordinário consubstanciada na preclusão; 2) 
alcance da modulação dos efeitos, especialmente, com relação: a) às 
decisões judiciais transitadas em julgado ainda não satisfeitas; e b) às 
decisões administrativas que implementaram o pagamento há mais de cinco 
anos.  

Inicialmente, não há que se falar em omissão ou deficiência de 
fundamentação do acórdão embargado com relação ao conhecimento do 
recurso extraordinário, mais especificamente quanto à suposta ocorrência de 
preclusão. Isso porque a referida questão foi colocada em votação e a Corte, 
por maioria, entendeu que seria caso de conhecimento do recurso. A esse 
propósito, cito trecho do meu voto a respeito da referida questão:  

“O parecer da Procuradoria-Geral da República sugere que o presente 
recurso extraordinário não seria cabível contra a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça que, mantendo o entendimento fixado pelo Tribunal 
Regional, não debateu questão constitucional nova. Dessa forma, não 
havendo prequestionamento, a oportunidade para invocar matéria 
constitucional estaria preclusa, pois não teria sido interposto o recurso 
extraordinário contra a decisão da Corte regional. Para tanto, cita a 

																																																								
26 Idem. Ibidem. 
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consolidada jurisprudência desta Corte sobre o tema (AI-AgR 145.589, rel. 
min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.6.1994).  

De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inadmissível o 
recurso extraordinário interposto contra decisão do STJ que, em recurso 
especial, fundamenta-se em matéria constitucional já apreciada e decidida na 
instância inferior e não impugnada diretamente no STF mediante recurso 
extraordinário. Assim, não interposto o recurso extraordinário contra a 
decisão de segunda instância dotada de duplo fundamento (legal e 
constitucional), fica preclusa a oportunidade processual de questionar a 
matéria constitucional. Novo recurso extraordinário somente é admissível 
para suscitar a questão constitucional surgida originariamente no julgamento 
do recurso especial pelo STJ (AI- AgR 155.502, rel. min. Carlos Velloso, DJ 
27.5.1994; RE-AgR 365.989, rel. min. Celso de Mello, DJ 10.02.2006).  

Ocorre, porém, que o caso apresentado nos presentes autos é deveras 
peculiar. O tema referente à incorporação de quintos, por suscitar a 
interpretação da legislação aplicável a essa matéria (leis 8.112/90, 8.911/94, 
9.624/98 e MP 2.225- 45/2001), costuma ser tratado como de índole 
estritamente infraconstitucional. Assim, ele tem sido enfrentado pelos 
tribunais e também pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, essa 
forma de abordar a matéria representa apenas um dos enfoques possíveis 
quanto à questão da legalidade. Nada impede que a questão debatida em 
todas as instâncias inferiores, inclusive no âmbito do STJ, seja abordada 
desde outra perspectiva no Supremo Tribunal Federal, mesmo porque a 
causa de pedir do recurso extraordinário é aberta (RE 298.695, rel. min. 
Sepúlveda Pertence, julgamento em 6-8-2003, Plenário, DJ de 24-10-2003). 
A mesma questão debatida, devidamente prequestionada, pode ser apreciada 
desde outro enfoque pelo Supremo Tribunal Federal, o qual poderá enfrentar 
o tema desde o enfoque constitucional, inegavelmente presente nesta 
matéria. Nessa hipótese, é cabível o recurso extraordinário, tendo em vista 
que, apreciada a questão novamente pelo STJ, apenas resta a via do recurso 
extraordinário para que o STF possa analisá-la sob outra perspectiva, a 
constitucional. E, no caso, a matéria, apreciada de forma adequada, é 
visivelmente constitucional”.  

Nos debates, afirmei:  

“Agora, a questão foi posta no STJ, houve embargos de declaração 
discutindo essa temática, os embargos foram discutidos com essa perspectiva 
de afronta ao princípio da legalidade. Por isso, eu disse: o caso realmente é 
singular, tendo em vista exatamente essa situação.  

A difícil situação de separar, de cindir, como, muitas vezes, aparece nas 
questões de duplo fundamento: fundamento constitucional e um fundamento 
meramente legal, que leva então a esse modelo.  

O ministro Marco Aurélio, inclusive, já há muito faz críticas e já tentou, 
inclusive, na reforma do Judiciário, mudar esse sistema. Fez sugestões de 
emenda, porque essa separação, essa autonomia dos recursos, em casos 
como esse, realmente...”  

Por sua vez, o Ministro Marco Aurélio abordou a questão de forma 
pragmática:  
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“Analiso a problemática de não ter sido interposto, simultaneamente, o 
Extraordinário: resolve-se, considerado o disposto no artigo 512 do Código 
de Processo Civil. O ato do Superior Tribunal de Justiça que adentra o 
mérito, seja para confirmar ou para reformar o pronunciamento impugnado 
mediante o recurso especial, substitui a decisão de origem. Tanto é assim 
que, se tiver que ser proposta ação de impugnação autônoma, a rescisória, o 
será contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, e não o acórdão de 
origem.  

Então, importante é saber, para ter-se como viável ou não o extraordinário, 
se o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento sobre a matéria de 
fundo, ou seja, o direito adquirido – estamos diante de cláusula pétrea da 
Constituição Federal – dos servidores. Não cabe potencializar-se o 
prequestionamento, chegando-se à conclusão de que não basta o debate e a 
decisão prévios do tema versado nas razões do Extraordinário, é necessário 
ter, no acórdão impugnado mediante o extraordinário, a referência a 
dispositivos, a artigos, da Constituição Federal”.  

Quanto ao mérito, o Plenário, por maioria, deu provimento ao recurso 
extraordinário, fixando a tese de que ofende o princípio da legalidade a 
decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função 
comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de 
fundamento legal.  

Na ocasião, modularam-se os efeitos da decisão para “obstar a repetição de 
indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos 
até a data do presente julgamento, cessada a ultra-atividade das 
incorporações em qualquer hipótese”.  

Assim verifica-se que esta Corte entendeu que, em qualquer hipótese, deve 
ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada 
no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão 
administrativa ou judicial transitada em julgado.  

Acrescente-se que, no que se refere às decisões judiciais transitadas em 
julgado que conferiram aos servidores o direito à incorporação dos quintos 
no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, deve-se levar em consideração a tese 
firmada pelo STF no julgamento do RE-RG 730.462, Rel. Min. Teori 
Zavascki (tema 733), DJe 9.9.2015, nos seguintes termos:  

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade 
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática 
reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado 
entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição 
do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, 
nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo 
decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à 
indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de 
efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações 
jurídicas de trato continuado”.  

Na ocasião, o relator, Min. Teori Zavascki, consignou que a declaração de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado preceito 
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normativo pelo STF acarreta duas consequências distintas, que ele 
denominou de eficácia normativa e eficácia executiva da decisão.  

Por eficácia normativa entende-se a consequência de manter-se ou excluir-se 
o preceito normativo questionado do ordenamento jurídico.  

Por sua vez, a eficácia executiva da decisão do STF refere-se ao efeito 
vinculante, consistente em atribuir uma qualificada força impositiva e 
obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais. No 
tocante, às sentenças já transitadas em julgado à época da decisão do STF 
sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma na qual se 
embasou, ficou consignada a necessidade de interposição de ação rescisória.  

Daí depreende-se que a declaração de inconstitucionalidade ou 
constitucionalidade de determinado preceito normativo pelo STF não enseja 
a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores já transitadas em 
julgado, sendo necessária, para tanto, a interposição da ação rescisória. 
Entretanto, ressalvou-se de tal necessidade a questão relacionada à execução 
de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações 
jurídicas de trato continuado. A esse propósito, cito trecho do voto proferido 
pelo Min. Teori Zavascki:  

“Para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição 
de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a 
propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado 
o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse 
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão 
relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso 
concreto, notadamente quando decide sobre relações jurídicas de trato 
continuado, tema de que aqui não se cogita.  

Interessante notar que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 
16.3.2015), com vigência a partir de um ano de sua publicação, traz 
disposição explícita afirmando que, em hipóteses como a aqui focada, 
“caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (art. 525, § 12 e art. 535, 
§ 8o). No regime atual, não há, para essa rescisória, termo inicial especial, o 
qual, portanto, se dá com o trânsito em julgado da decisão a ser rescindida 
(CPC, art. 495)”. - grifei  

Nesses termos, tendo em vista que o pagamento dos quintos incorporados no 
período entre 8.4.1998 até 4.9.2001 foi declarado inconstitucional e refere-se 
a relação jurídica de trato continuado, há que se reconhecer a necessidade de 
cessação imediata do pagamento da mencionada verba, sem que isso 
caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento 
de ação rescisória.  

Da mesma forma, os efeitos das decisões administrativas, que reconheceram 
o referido direito aos servidores com base em hipótese considerada 
inconstitucional pelo STF, não devem subsistir, devendo o pagamento ser 
cessado imediatamente.  
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Assim, não vislumbro qualquer contradição, obscuridade ou omissão da 
decisão embargada ao determinar que se cessasse imediatamente a ultra-
atividade das incorporações em qualquer hipótese.  

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração constantes dos eDOCs 
110 e 122.  

Contra esse acórdão foram interpostos novos embargos de declaração, que 

ainda estão pendentes de julgamento. 

 

 
5 O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E O RE Nº 638.115/CE 

 

Pelo que foi explanado até aqui, observa-se que o princípio da proteção da 

confiança sequer foi mencionado no RE nº 638.115/CE. Na definição da modulação dos 

efeitos, apenas se dispensou a devolução dos valores percebidos de boa-fé. 

A preferência pelo princípio da legalidade imperou de forma marcante, 

eclipsando a segurança jurídica, principalmente em seu aspecto subjetivo (princípio da 

proteção da confiança). 

Como resultado desse julgado, a Suprema Corte impôs aos servidores que 

vinham percebendo parcelas de quintos/décimos um fragoroso golpe na confiança que 

depositaram, tanto na Administração quanto nas instâncias infraconstitucionais do Poder 

Judiciário, além da consequente redução da remuneração que vinha usufruindo há longo 

tempo. 

Resta, agora, aguardar o resultado do julgamento dos segundos embargos de 

declaração opostos. 

 

 
6 CONCLUSÃO 

 
O caso da incorporação de quintos, no período entre 8.4.1998 e 4.9.2001, é 

típico caso em que o princípio da legalidade deveria ser ponderado com o princípio da 

proteção da confiança, aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica. 

Em razão do considerável aumento de remuneração que a incorporação de 

quintos costuma ocasionar e do tempo durante o qual foi paga administrativamente, seria 

razoável que o Supremo Tribunal tivesse levado isso em consideração na modulação dos 
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efeitos de seu julgado, ao menos nos casos em que esse prazo superasse os 5 (cinco) anos 

previstos no art. 54, parágrafo, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a seguir transcrito:27 

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência 
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. 

A forma como o caso foi tratado, induz à conclusão de que os atos 

administrativos, e mesmo as decisões judiciais, no Brasil, somente podem ser tidas como 

parâmetro seguro após a manifestação do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral. 

Em sendo assim, não seria razoável nelas confiar antes de ter a chancela de 

validade da Suprema Corte, o que, sem dúvida, induz à crescente judicialização, com as 

consequentes mazelas que causa, bem como à descrença dos administrados na legitimidade 

dos atos praticados pela Administração Pública. 
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